Tornooireglement VSF Gewest Limburg

S.

Afzonderlijk reglement Beker voor Teams Limburg.
In de bekercompetitie zijn alle reglementeringen identiek
aan deze van de interclubcompetitie. (zie HR VSFGL)
BEHALVE volgende specifieke punten:

1. De beker van Limburg voor teams is uitsluitend voorbehouden aan teams spelende bij VSF
gewest Limburg. ( ook deze van de zaterdagcompetitie )
2. De samenstelling der teams moet dezelfde zijn als deze die zijn opgegeven voor de
interclubcompetitie van het huidige seizoen. Vliegende reserven kunnen slechts aan één wedstrijd
deelnemen in dezelfde speelronde.
3. Alle teams ongeacht hun afdeling mogen deelnemen en kunnen zich hiervoor inschrijven .
4. Het inschrijvingsgeld is éénmalig te betalen en bedraagt € 9,00 / team. Dit bedrag moet samen
met het inschrijvingsgeld voor de nieuwe interclubcompetitie betaald worden.
5. Voor elk der beide finalisten zijn een beker en drie medailles voorzien. De laureaat ontvangt
tevens de “wisselbeker”.
6. De wisselbeker blijft één jaar in het bezit van het winnende team.
7. Na één jaar moet de wisselbeker door de kapitein of zijn afgevaardigde van de vorige winnaar
overhandigd worden aan hun opvolgers op de erelijst. Dit dient te gebeuren na afloop van de 2 e
finalewedstrijd.
8. Indien de wisselbeker niet overhandigd kan worden of deze beschadigd is, moet het
verantwoordelijke team hiervoor de som van € 150.00 betalen.
9. In de BVL voor teams wordt geen prijzengeld betaald, enkel bekers en medailles.
10. De loting gebeurt door het VSF – secretariaat in de loop van de maand september
11. Alle ingeschreven teams kunnen tegen elkaar geloot worden, maar de drie hoogste afdelingen
(ere, eerste en tweede) kunnen in latere rondes toegevoegd worden. Voor iedere ronde is er een
afzonderlijke loting.
12. Het thuisteam zal onmiddellijk na de wedstrijd het wedstrijdformulier opsturen ( fax / mail ).
13. Bij loting wordt bepaald wie “thuisteam” en wie “bezoeker” is.
14. In de halve finales en finales wordt er met heen -en terugwedstrijden gespeeld.
15 Alle wedstrijden, vanaf de halve finales, worden geleid door officiële scheidsrechters v/h
Limburgse GSCC.
16. Gezien vanaf de 32e finales de einduitslag een gelijkspel kan zijn, duiden beide team –
kapiteins elk een speler aan, die in één frame moeten uitmaken wie de winnaar is.
17. Alle bekerwedstrijden worden gespeeld volgens de officiële lotingkalender en dit steeds op
donderdagavond om 19u30.
18. Bekerwedstrijden kunnen vroeger of later gespeeld worden, doch nooit later dan 1 week
voorzien op de officiële kalender. Een eventuele vervroeging of uitstel gebeurt steeds in
overleg met beide teams, elke wijziging moet op voorhand kenbaar gemaakt worden en dit
schriftelijk bij de sportleider VSFGL. (minimum vijf dagen voor aanvang van de wedstrijd)
19. Na afloop van de laatste finalewedstrijd zal bij het thuisteam de wisselbeker overhandigd
worden.
20. Na de loting zal elke speler van een team uitkomende in een lagere reeks 5 punten voorgift
per reeksverschil en per frame krijgen.
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